
Verksamhetsberättelse för Sandvikens Atletklubb för verksamhetsåret 2017

Förtroendevalda med flera:

• Ordförande: Tommy Olofsson.

• Vice ordförande: Marcus Lindberg.

• Sekreterare: Joel Svedberg.

• Ledamot: Christer Fagerlund.

• Ledamot: Andreas Lindholm.

• Ledamot: Pekka Jussi.

• Ledamot: Göran Olsson.

• Suppleant: Erika Bäckström.

• Valberedning: Johan Eriksson, Hannu Virkkunen och Anders Persson (kallande).

• Revisor: Bo Eriksson

• Dopningsansvarig: Niklas Karlsson.

• Anställd: Mikael Nord.

• Ansvarig för hemsidan: Christer Fagerlund med hjälp av Magnus Lindqvist.

Christer vald till kassör och OL-ansvarig. Pekka vald till BP/SL-ansvarig. Marcus vald till 
Gym-ansvarig.

Nio protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret sedan senaste årsmötet.

54stycken nya loggade åtgärder i beslut- och åtgärdslistan varav 42stycken åtgärdade.

Tyngdlyftning:

Redovisas av OL-ansvarige Christer Fagerlund.

Styrkelyft och Bänkpress:

Redovisas av SL/BP-ansvarige Pekka Jussi.

Anordnade Tävlingar:

• U/J/V-SM i utrustat SL/BP bidrog vi med planeringshjälp samt två klovarlag och 
funktionärer. Tävlingen var runt 29-01-2017.

• Serie 1 i SL och BP arrangerades av SAK den 04-03-2017.
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• Serie 3 i OL arrangerades av SAK den 11-03-2017.

• Arne-pokalen arrangerades för OL den 26-08-2017. 

Träning:

• Marklyftsträning med Jan Salmela 14-03-2017. Träningen var öppen för alla tränande 
på gymmet. Cirka 15 deltagare varav både tävlande och motionärer deltog. 
Tillställningen uppskattades av deltagarna.

• Träning i OL/SL/BP har bedrivits både inomhus och utomhus på uteflakarna.

Träningslokalen, träningsutrustning: 

Tillgång av en Apollo-stång.

• Inköp av två nya inställbara Eleiko-bänkar med hjul.

• Inköp av en Hexa-bar.

• Inköp av flera par plastklovar.

• Inköp av en Safety Squat Bar.

• Tagit bort gamla inställbara bänkar från lokalen.

• Tagit bort stockarna från lokalen.

• Inköp av en ny dator för tävlingsbruk. 

• Inköp av ny skrivare för tävlingsbruk. 

• Inköp av Office programvara till tävlingsdatorn.

• Målat de väggarna som inte blev täckta med spontpanel vita.

• Köpt en ny skohylla till gymlokalen.

• Köpt ett nytt förvaringsskåp för småsaker inne i gymlokalen.

• Köpt in ställ för pilatesbollarna. 

• Möblerat om i maskinparken och skruvat fast maskiner.

• Städat och flyttat material och maskiner från ventilationsrummet. Förrådet bredvid 
bowlingen städades och organiserades. Byggmaterial har flyttas till stugan vid 
uteflaken och dåligt material har slängts.

• En del maskiner och vikter har sålts i samband med städningen av förrådsutrymmena 
på grund av platsbrist.

• Byggt två nya tränings-flak utomhus vid stugan varav ett fullstort och ett mindre. 
Detta gjordes 13-05-2017.
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Aktiviteter tränande, tävlande och medlemmar:

• SAK deltog på Sandvikendagarna där det var bra uppslutning av medlemmar som 
hjälpte till under dagen. När solen kom fram på eftermiddagen var det många 
ungdomar/barn som kom och testade att lyfta i grenarna som ingår i SL/BP/OL. 
Bänktävlingarna genomfördes och vinnarna tilldelades priser som de sedan kunde 
hämta på gymmet.

• Hyrde ut lokalen till ett ryskt bandylag vid totalt fyra tillfällen.

• Även detta år arrangerades julfest av SAK. Den började med tävling på gymmet och 
fortsatte med mat i Kajutan. 

Medlemmar: 40stycken vid 2018-01-08 

Träningskort: 182stycken vid 2018-01-08

______________________________ ______________________________

Ordförande Sekreterare
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